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A chegada do crack em Salvador 
quem disse que o crack traz algo de novo? 

 

Maria Eugenia Nuñez 



A CHEGADA DO CRACK EM SALVADOR:  
QUEM DISSE QUE O CRACK TRAZ ALGO DE NOVO?

Maria Eugenia Nuñez

Há 15 anos, mais precisamente no final do ano de 1996, 
técnicos e redutores de danos do Programa de Redução de Da-
nos (PRD), do Centro de Estudos e Terapia do Abuso drogas da 
Universidade Federal da Bahia (CETAD/UFBA) começaram a 
observar, através do trabalho de campo realizado em diversos 
bairros da cidade de Salvador, um crescente e intensivo uso 
de crack tanto pelos usuários de drogas injetáveis, como pelos 
usuários de drogas em geral.

No Centro Histórico de Salvador, primeiro bairro onde o 
PRD estabeleceu o seu trabalho, com características diferen-
ciadas dos outros bairros já que é um local de intenso consu-
mo, tráfico de drogas, prostituição e naquela época com grande 
incidência de HIV entre usuários de drogas injetáveis, o im-
pacto da adesão massiva ao uso de crack foi marcante. Di-
minuiu de forma acentuada o consumo de drogas injetáveis e 
por conseqüência o número de seringas trocadas. Os meios de 
comunicação, que muitas vezes investem na espetacularização 
da miséria e na banalização da pobreza, sobretudo jornais e o 
noticiário policial, abordaram o tema até a sua exaustão.

Nos últimos dois anos, voltamos a ter constantes notí-
cias em diferentes meios de comunicação, algumas vezes com 
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conteúdos dramáticos, sobre as conseqüências que adviriam 
do uso do crack. Em 2010 o governo federal lançou a Política 
Nacional de Enfrentamento ao Uso de Crack e Outras Drogas, 
definindo algumas estratégias para tal propósito. Porém, vale 
ressaltar que o uso de crack não é nada novo no Brasil, nem 
na Bahia.

O crack surgiu nos EEUU, na década de 1980, entre gru-
pos marginalizados e empobrecidos (majoritariamente afro-la-
tinos). Os norte-americanos viveram um clima de “epidemia do 
crack”, fomentado pelos meios de comunicação e pela polícia, 
situação que provocou pânico na população e serviu de incen-
tivo à guerra antidrogas que a política do Presidente Ronald 
Reagan estimulava.

Na verdade, não se tratava de uma nova droga, já que o 
componente ativo era a velha cocaína, e sim de uma nova for-
ma, prática e barata, de usá-la.

A experiência brasileira não se diferencia muito da norte-
-americana, apenas começou 10 anos depois. O uso de crack 
no Brasil aparece em São Paulo no início da década de1990 e a 
primeira apreensão desta droga ocorreu em 1992.

Sabemos que a utilização de drogas é uma prática com-
plexa, carregada de conotações socioculturais e subjetivas, 
que exercem uma importante influência, tanto nas motivações 
quanto no ritual do uso de drogas. A política de redução de ris-
cos e danos, enquanto novo paradigma para a atenção ao uso 
de risco e dependência de drogas significou uma mudança ra-
dical nas ações de saúde pública. Esse novo paradigma trouxe 
a possibilidade de se abandonar a lógica imperativa categórica 
do “não use drogas”, em favor da lógica condicional, exemplifi-
cada pelo já tão conhecido “se usar álcool, não dirija”. Condi-
cional esse que leva em conta a responsabilidade e escolha do 
sujeito que usa drogas.
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O PRD do CETAD-UFBA, sempre se caracterizou pelo in-
tenso trabalho de campo realizado junto à comunidade de usu-
ários de drogas e à comunidade como um todo. O “outreach”1 
enquanto atividade comunitária consiste em contatar os indiví-
duos ou grupos que não são alcançados pelos canais tradicio-
nais de educação para a saúde ou pelos serviços assistenciais, 
implicando numa mudança na atitude profissional: “se Maomé 
não vai até a montanha, a montanha vai até Maomé”.

O principio que norteia os PRD é diminuir os riscos e 
danos advindos do uso prejudicial de drogas. Entende-se es-
tes riscos e danos como sendo tanto objetivos (a exemplo de 
doenças ou sintomas no corpo) quanto subjetivos (a exemplo 
da exclusão, violência, culpa, etc.) aos quais alguns usuários 
de drogas, sobretudo as ilegais, são submetidos e as ações são 
orientadas em relação a este suposto.

MUDANÇA NO PERFIL DO CONSUMO DE DROGAS NA BAHIA

Na Bahia, as coisas desenvolveram-se de maneira similar 
a São Paulo. A introdução e rápida expansão, bem como a po-
pularidade da nova droga entre usuários de drogas injetáveis, 
alteraram, em 1996, o curso do trabalho do PRD.

Os primeiros dados que a população em geral tinha so-
bre crack eram obtidos nas páginas policiais dos meios de co-
municação, que representavam o crack e a figura do “crackei-
ro”, como geradores de violência e desordem social, devendo, 
portanto, ser sujeitos à repressão e ao castigo. Foram também 
crescentes as notícias na imprensa local sobre as apreensões e 
os efeitos devastadores desta droga. Liam-se manchetes como 

1 Outreach: expressão utilizada em países desenvolvidos que implantaram 
inicialmente as ações de Redução de Riscos e Danos para identificar o tra-
balho realizado pelos redutores de danos em campo.
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as seguintes: "Traficante vendia a pedra da morte" (A Tarde, 
1996); "Polícia monta esquema especial para combater tráfico 
de crack" (A Tarde, 1997); "Polícia apreende crack e maconha 
plantada em vaso" (A Tarde, 1997); "Delegacia especial comba-
te o crack" (A Tarde, 1997); "Crack: Dependência implacável" 
(Correio, 1997).

No início, a figura do “crackeiro” mostrava-se como um 
personagem que emergia de um cenário de violência social for-
mado por desempregados, meninos de rua, trabalhadoras do 
sexo, etc. Na verdade, tratava-se da acomodação de uma nova 
droga numa condição humana de estigmatização e exclusão 
social. A polícia aumentou a repressão e a violência associada 
ao comércio do crack, sobretudo nas “crackolandias”. Com o 
passar dos anos, noticiou-se a extensão desse uso para outras 
classes sociais mais favorecidas.

Em Salvador, no ano de 1993, das 1394 pessoas atendi-
das na clínica do CETAD-UFBA não se registrou nenhum caso 
de consumo de crack (CETAD, 1993), porém no ano de 1995, 
os usuários de crack já representavam 2% do total de atendi-
mentos (CETAD, 1995). No ano de 1996, o crack não aparecia 
como droga única relatada pelos usuários, mas associada à 
maconha, em 0,2% dos casos, sendo associada a três ou mais 
drogas em 3,8% dos pacientes atendidos (CETAD, 1996). Em 
1996, dos 625 pacientes atendidos pela primeira vez na clínica 
psicoterapêutica do CETAD, 26 referiram usar crack (4%), em 
1997, 14% (66/482), e, em 1998, 40%, dos novos pacientes 
informaram usar crack.

Em 1997, constataram-se preocupantes mudanças, rápi-
das e profundas, no perfil do consumo de drogas, tornando-se 
necessário estudar e pensar sobre essa dita “nova epidemia” 
no seu contexto social. Considerando-se que todo processo de 
significação das experiências do cotidiano da droga estria ar-
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ticulado a um discurso social, era visto como sendo necessá-
rio investigar a significação social do crack adquirida no nosso 
contexto social. 

A entrada do crack na Bahia, em 1996, trouxe muitos 
questionamentos à equipe técnica do PRD – CETAD, pois os 
riscos implicados eram desconhecidos. Este novo tipo de uso 
de cocaína e seus diferentes usuários necessitavam ser estu-
dados; as estratégias de intervenção precisavam mudar. Per-
guntava-se sobre a possibilidade de estratégias de redução de 
riscos e danos entre usuários de crack. O crack seria diferente 
de outras drogas? Seria possível fazer um uso moderado e não 
prejudicial de crack?

Foi assim que, em 1997, a autora deste artigo realizou 
uma pesquisa, para sua dissertação de mestrado, entre usuá-
rios de crack intitulada “Aspectos Psicossociais do uso de cra-
ck em Salvador, Bahia, Brasil” (NUÑEZ, 1997). Na época esse 
trabalho deu relevante contribuição para a definição de novas 
estratégias de atenção a essa população e hoje serve para nos 
fornecer importantes dados para construir uma perspectiva 
histórica sobre o desenvolvimento do uso dessa substância na 
Bahia e no Brasil. 

A metodologia adotada na referida pesquisa foi de caráter 
qualitativo e quantitativo, incluindo a utilização de um questio-
nário, a realização de entrevistas semi-estruturadas e observa-
ções participantes com registros em caderno de campo.

As observações etnográficas se estenderam durante todo 
o período da coleta e os dados quantitativos e qualitativos (de-
correntes da aplicação do questionário e entrevistas) foram ob-
tidos durante os meses de junho e julho de 1997. A técnica 
utilizada para a aplicação de questionários foi a da "snowball 
sampling" (bola de neve), técnica que consiste na identificação 
de um membro da população a ser estudada que, então, indica 
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outros e assim por diante, até a obtenção do número desejado 
de elementos das características procuradas no estudo. Esta 
metodologia privilegia a compreensão dos fenômenos sociais, 
tais como o uso/abuso de drogas, permitindo entender sua 
problemática a partir da ótica do usuário, no seu contexto. 

Por se tratar de uma população estigmatizada e usuária 
uso de uma droga ilegal, era difícil estimar o seu tamanho, sua 
distribuição geográfica, perfil etc. (MACRAE, 1994). Como sem-
pre ocorre nessas condições, acabava sendo difícil conhecer as 
relações culturais e os padrões de uso, relacionados a essa dro-
ga, impossibilitando a seleção de uma amostra representativa, 
pelos métodos habitualmente utilizados em estudos quantitati-
vos. O questionário foi aplicado a 38 usuários de crack, sendo 
que cinco desses foram aplicados no CETAD (após passarem 
pelo processo de acolhimento realizado nessa instituição), oito 
no bairro do Engenho Velho da Federação e 25 no Centro His-
tórico, dois bairros de Salvador, onde o PRD desenvolvia as 
suas ações.

Foram adotados os procedimentos éticos de acordo com 
as normas estabelecidas pela Resolução 196-96 do Conselho 
Nacional de Saúde. O que significa dizer que todos os entre-
vistados assinaram um Termo de Consentimento Livre Escla-
recido, sendo assegurado aos mesmos o anonimato no uso dos 
dados obtidos. Não foi difícil achar os usuários de crack, já 
que, como mencionamos anteriormente, eles estão “à luz da 
rua”, porém, foi fundamental a confiança já adquirida no tra-
balho de campo para que eles respondessem aos questionários 
e entrevistas. Sendo a cocaína uma droga ilícita no Brasil, seu 
consumo, sobretudo pelas vias injetável e aspirada, se reveste 
de caráter oculto, levando a população usuária a uma certa 
clandestinidade. Utilizamos os termos “certa clandestinidade”, 
já que uma das características do uso de crack, e que nos sur-
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preendeu num primeiro momento, é o seu modo explicito, no 
meio da rua. Diferentemente dos usuários de cocaína injetável, 
os quais tinham de ser procurados, os usuários de crack esta-
vam lá, no meio da rua, à vista de todos.

PRINCIPAIS RESULTADOS DA PESQUISA

Com relação aos dados sociodemograficos, dos 38 usu-
ários de crack entrevistados, 26 eram homens e 12 mulheres, 
68,4% não tinham completado o primeiro grau, sendo os jovens 
o grupo etário prevalente, com uma média de idade de 24,3 
anos. É importante ressaltar o percentual de mulheres usu-
árias de crack encontrado em nossa investigação, um pouco 
mais alto em comparação ao de outras pesquisas. Cabe escla-
recer que a pesquisa tinha como principal objetivo obter dados 
etnográficos e qualitativos que permitissem uma compreensão 
ampla do campo estudado e da sua diversidade. 

A amostra pesquisada foi relativamente pequena, difi-
cultando generalizações de ordem estatística. Mesmo assim, 
decidiu-se colocar nesse artigo alguns dos dados em termos 
percentuais, para ajudar o leitor a ter um melhor retrato da po-
pulação sob estudo. A maioria dos entrevistados encontrava-se 
fora do sistema formal de produção; 53,8% dos entrevistados 
apresentaram como principal fonte de renda: roubos, prosti-
tuição e/o tráfico de drogas e 8% estavam desempregados. A 
maioria da população entrevistada pertence aos estratos socio-
econômicos mais baixos.

O denominado contexto sociocultural do uso de uma 
substância psicoativa ou “setting” é o meio-físico, social e cul-
tural onde ocorre o uso da droga (ZINBERG, 1984). Nesse am-
biente são desenvolvidas as práticas do consumo, caracteri-
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zando-se por diferentes padrões de comportamentos (GRUND, 
1993).

Conhecendo o "setting", torna-se possível compreender 
as experiências vividas pelos indivíduos que consomem as 
substâncias psicoativas. O psiquiatra americano Norman Zin-
berg, pesquisador da droga dependência, considera que o uso 
de drogas é determinado por variáveis sociais e que os contro-
les exercidos pelo meio social têm grande eficácia sobre os re-
sultados produzidos pela utilização de sustâncias psicoativas, 
tanto em termos de percepção dos efeitos por quem os ingere, 
quanto em relação às consequências sociais dessa prática. Tais 
controles sociais informais consistiriam em Sanções sociais e 
Rituais Sociais.

As sanções sociais determinam se e como certa substân-
cia deve ser usada. Podem ser informais, compartilhadas por 
um grupo ou formalizadas por leis e regulamentos, consistem 
em valores e regras de conduta. 

Os rituais sociais entendidos como padrões estilizados de 
comportamento esperados em relação ao uso de psicoativos, 
servem como reforço e símbolo das sanções sociais. São rela-
cionados aos métodos a serem empregados na aquisição e uso 
da droga, à seleção do contexto físico e social para o uso, às 
atividades empreendidas após a administração da substância e 
as maneiras de se evitar efeitos indesejados (ZINBERG, 1984).

Para investigar a prática do uso/abuso de drogas, além 
das variáveis sociais descritas por Zinberg, é necessário ter em 
conta a disponibilidade da droga e a estrutura de vida (GRUND, 
1993; MACRAE, 1994).

Em relação ao método de aquisição, 67% dos usuários, 
entrevistados na pesquisa em discussão, relataram adquirir 
o crack comprando de traficantes ou "aviões",2 33% disseram 

2 Nome dado às pessoas que intermedeiam a venda entre traficante e usuário.
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conseguir crack com amigos. 89% adquiriam "a pedra" já pre-
parada, enquanto 11% a fabricavam. Todos relataram que a 
compra era feita no próprio Centro Histórico. Ali havia uma rua, 
popularmente chamada de “Aeroporto”, devido à quantidade de 
aviões atuando na região. Em relação ao modo de consumo, a 
grande maioria, 95%, relatou utilizar copos de água mineral 
para fumar crack. Sete dos entrevistados relataram misturar 
o crack com o tabaco de cigarro comum e três entrevistados 
misturavam o crack com maconha.

Uma pequena minoria preferia usar crack em grupo, mas 
a maioria, representada por 86% da população, disse preferir 
usar sozinho ou com mais uma pessoa, indicando ser esta uma 
prática quase solitária.

[...] fumo com meu companheiro, com poucas pessoas 
para não dividir [...] (MF., mulher, 18 anos, Centro His-
tórico).

[...] o crack deixa estático, não dá vontade de sair, só de 
ficar naquela. O ritual é um encontro para ficar mais de-
vagar, se sentar, acender um cigarro, acender uma vela, 
apreensão para se sentir melhor [...] (V., 35 anos, ho-
mem, CETAD).

[...] sozinho só fumo uma pedra, com amigos de duas a 
cinco. Atualmente fumo sozinho. Tenho pensado na over-
dose, para acabar com a vida. Dividir o negócio facilita 
mais. Prefiro fumar em lugar fechado, seguro, por ter ver-
gonha de fumar [...] (V., homem, 35 anos, CETAD).

[...] a primeira vez que fumei foi em grupo. Agora prefiro 
só mais uma pessoa. Fumo num esconderijo, numa esca-
da [...] (S., homem, 17 anos, Engenho Velho).

[...] passo os dias na rua e as noites em casa de qualquer 
outro usuário de CRACK. Saí da casa da minha família 
para ficar no Centro Histórico. Depois que passei a fumar 
crack, passo em casa de qualquer amigo, sem parada fixa 
[...] (I., mulher, 34 anos, Centro Histórico).
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[...] não posso fumar sozinha, sinto paranóia que vou 
morrer. Fumo só no meio da rua, pra me sentir viva [...] 
(D., mulher, 30 anos, Centro Histórico).

[...] se fumo sozinho, fico assustado, tenho medo de me 
jogar, me matar. Fumando com mais uma pessoa, não 
tenho medo [...] (R., homem, 35 anos, Centro Histórico).

A opção de fumar em companhia de outra pessoa, de 
compartilhar a experiência, seria uma maneira de ativar os 
controles informais que, de certa forma, ajudam a configurar a 
experiência.

Uma situação que se repetia e chamava a atenção dos 
membros da equipe era o convite constante, da parte de vários 
usuários, para que os pesquisadores observassem o ritual de 
consumo de crack. Havia até certa insistência desses usuá-
rios para que se assistisse ao "espetáculo". Esse tipo de convite 
repetia-se nos diferentes locais ou bairros, servindo para afas-
tar a idéia de que seriam situações provocadas exclusivamente 
por personalidades exibicionistas. Talvez um dos motivos que 
fundamentavam estes convites fosse que, como muitos dos en-
trevistados relatavam se sentir em pânico, assustados, após 
fumar crack, eles próprios sentissem a necessidade de alguém 
capaz de "controlar" suas atitudes posteriores. 

[...] eu quero que vocês olhem quando eu estou fumando 
a pedra, vejam como fico, o que acontece comigo [...] (S., 
homem, 30 anos, Centro Histórico).

[...] C. (mulher) foi até seu quarto e trouxe duas pedras 
que estavam guardadas numa caixa de fósforos, nos re-
lata que a menor é de cinco reais e a maior de dez reais. 
Nos entrega a caixa e diz: cuidado, é tenha cuidado por-
que fico ciumenta, ela é como meu namorado [...] Subi-
mos até o seu quarto, onde se encontrava outra mulher, 
magra com aspecto de abandonada e chorando. C. diz 
[...] vê, essa é a depressão após a pedra, agora eu vou 
acender a minha, perto da janela pela fumaça, este é o 
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meu copo de água mineral, com um pouco de água, neste 
buraco coloco a cinza e a pedra, e por este outro buraco 
inalo, assim [...] Agora estou com uma forte dor no braço, 
sinto que meu coração dispara [...] C. inala profunda-
mente a fumaça e dá uma tragada, a outra mulher pede 
“dar um tiro”,3 nesse momento discutem [...] é que ela é 
muito gulosa [...] (relato extraído do caderno de campo de 
uma redutora de danos 24/07/96).

A maioria dos entrevistados parecia formar parte de uma 
rede social caracterizada pelo uso de crack, sendo que 87% afir-
maram que, pelo menos uma, das três pessoas junto a quem 
passavam a maior parte do tempo, usava crack. Também, a 
maioria dizia conhecer mais de 20 usuários de crack. Tal rede 
social se faz necessária mais para a obtenção do produto do 
que para seu consumo. À medida que o uso vai se tornando 
mais compulsivo, o usuário passa a formar parte de uma es-
trutura social organizada, principalmente com vistas a facilitar 
a aquisição da droga, participando, assim, de uma nova rede 
de relações.

No caso dos entrevistados do Centro Histórico, lugar "or-
ganizado" para o uso e tráfico de drogas, constatou-se a cons-
tituição de redes de relações desse tipo. Porém, é importante 
diferenciar situações especiais, como as seguintes:

Usuários de crack, que, anteriormente, viviam em outros 
bairros e que se "mudaram" para o Centro Histórico, integran-
do-se em uma nova rede de relações, após passarem a fazer 
uso intenso de crack;

Usuários que, anteriormente, tinham uma vida dotada 
de certa organização sócio-econômico-familiar e que perderam 
seus trabalhos por causa do uso intenso de crack, como no 

3 “Dar um tiro”: expressão utilizada pelos usuários que significa inalar pro-
fundamente a fumaça através de uma tragada.
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caso de moradores do Engenho Velho da Federação que fica-
ram desempregados;

Meninos de Rua que passaram a praticamente viver na 
Pedreira, fazendo uso direto e de forma intensa de crack, e que 
pareciam ter perdido a capacidade itinerante e de mobilização, 
características principais dos "meninos de rua".

A chegada do crack na Bahia, segundo alguns dos en-
trevistados, ocorreu antes do crack estar á venda nas “bocas 
de fumo” de Salvador, ele já era preparado pelos usuários mis-
turando cocaína em pó com alguma sustância alcalina e era 
chamado de “cascão”. No início, em Salvador, a maioria dos 
usuários fumava em copinhos de água mineral e, uns poucos, 
em latas. Só muito depois, o cachimbo começou a ser utilizado.

[...] o crack aqui não existia, era cocaína com amoníaco. 
Aqui a gente não chamava de crack, era o "cascão". Eu 
era um mestre; todo mundo me procurava para eu fazer 
a pedra; todo mundo me dava cocaína em pó. Eu testava 
e, se era bom, eu fazia o cascão. Tem uma cocaína que é 
tipo sabão em pó, faz borbulha. Aquela que absorve rapi-
damente a água presta, aquela que não absorve rapida-
mente é porque está misturada com alguma outra coisa. 
A primeira pessoa a vender crack aqui foi C., um cara de 
São Paulo. Essa pedra era cinza. Ele me mostrou. Aí, eu, 
curioso, fui ver. Ele mandou experimentar. Foi nota dez. 
Eu preparava o cascão com amoníaco. A pedra pronta 
tem bicabornato, a lombra é muito mais forte, eu não 
faço. A pedra, agora, se a gente para pra fazer, dá mais 
trabalho. Ela pronta não, só tem que botar no copo [...] 
(D., homem, 25 anos, avião, Centro Histórico).

[...] hoje fiz una descoberta: a maioria dos usuários de 
drogas injetáveis estão se dividindo entre o "copinho" e 
a cocaína injetável. Muitos aderiram ao crack; a procura 
das pedras esta evoluindo aqui na comunidade. E, pelo 
que pude apreciar, o estrago é bem maior do que o pico. 
Após o uso do crack, alguns falam coisas desconexas, 
ficam trêmulos, outros entram num estado de alucina-
ção. Não gostei do que vi, sinceramente [...] (relato ex-
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traído do caderno de campo de uma redutora de danos, 
24/07/96).

[...] observei que, aqueles que fumam crack, puxam na 
lata de cerveja ou em copinhos plásticos de água mineral, 
começam a suar de maneira assustadora e cospem muito 
[...] (relato extraído do caderno de campo de um redutor 
de danos, 03/02/97).

As informações sobre o crack antes do primeiro uso, ob-
tidas pelos entrevistados, mostram que a maioria deles (86%) 
havia obtido suas primeiras informações sobre o crack nos 
últimos três anos anteriores à realização das entrevistas. As 
primeiras fontes de informação relatadas foram outros usuá-
rios de crack, o que representou 42% da amostra. Em segundo 
lugar, figuraram os meios de comunicação de massa (36,5%). 

É interessante destacar que 50% dos entrevistados de-
finem como negativas as informações que eles tinham sobre o 
crack, antes de usá-lo pela primeira vez.

[...] na televisão, no programa "Fantástico", uma psicó-
loga falava de como perdeu sua filha. O seu relato era 
impressionante. Uma matéria falava que matava em seis 
meses; eu queria saber se era tão poderosa assim [...] (E., 
homem, 18 anos, Engenho Velho da Federação).

[...] falavam que prejudicava a saúde; mesmo assim quis 
provar [...] (I., mulher, 34 anos, Centro Histórico).

[...] comentaram que era ruim, mas que a onda era a bi-
cha mesmo e a viagem diferente de qualquer outra droga 
[...] (J., homem, 26 anos, Centro Histórico).

[...] os outros estavam usando, eu queria conhecer para 
ver se era ruim [...] (R., homem, 31 anos, Centro Histó-
rico).

[...] me disseram que o crack matava, comia o cérebro [...] 
(R., mulher, 16 anos, Centro Histórico).
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[...] eu vi usando crack no Pelourinho. Falavam que cau-
sava morte em seis meses, que causava diferentes tipos 
de doenças cardíacas [...] ( E., homem, 22 anos, Engenho 
Velho).

[...] uma entrevista de São Paulo, aconselhou que não 
era bom, mostrava como fumavam. Colocava a pessoa 
psicopata, maluca, eu queria me sentir um super herói 
[...] (W., homem, 20 anos, Engenho Velho).

Chamava a atenção como essas informações, mesmo 
abordando temas considerados negativos pelos entrevistados, 
como a morte e a loucura, eram apresentadas com certo tom de 
desafio e provocação.

A maioria dos entrevistados afirmou que o primeiro mo-
tivo que os levou a experimentar crack foi a curiosidade, defi-
nida algumas vezes em termos de sensação de desafio. Embo-
ra necessário para a categorização, o termo “curiosidade” não 
abrange, porém, a grande gama de motivos e percepções rela-
tados, de natureza subjetiva e relacionados aos efeitos espera-
dos, conscientes e inconscientes de cada entrevistado.

[...] nunca vou esquecer, a primeira vez que usei foi no 
meu aniversário. Uma colega trouxe, fiquei curiosa, me 
convidou. O crack me deixou maluca, demente [...] (L., 
mulher, 30 anos, Centro Histórico).

[...] eu queria ver o que os outros falavam, eles me di-
ziam, não use não [...] ( P., homem, 21 anos, E. Velho da 
Federação).

[...] vi uma amiga fumar, quis conhecer essa reação, ex-
perimentei e gostei da lombra, queria saber se podia ser 
uma super mulher [...] (I., mulher, 34 anos, Centro His-
tórico).

[...] eu fui comprar cocaína e me disseram que não tinha, 
então me ofereceram crack [...] ( L., homem, 18 anos, E. 
Velho da Federação).
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[...] cheguei do interior e pedi para meus amigos para 
comprar cocaína para usar, injetável. Ninguém mais es-
tava tomando, todo mundo estava fumando crack, fiquei 
curiosa [...] (S., mulher, 26 anos C. Histórico).

[...] eu queria sentir, conhecer, para saber se me fazia 
bem ou mal [...] (E., homem, 22 anos, E. Velho).

Com relação aos efeitos sentidos na primeira vez de uso, 
60% relataram ter tido efeitos positivos, 21% efeitos negativos 
e 19% ambos.

[...] foi uma sensação diferente de outras drogas, eu não 
me senti mesmo, eu não estava no meu corpo [...] (O., 
homem 30 anos, C. Histórico).

[...] me senti o dono do mundo, só a pedra me faz sentir 
assim [...] (J. L., homem, 23 anos, C. Histórico).

[...] é um negócio forte, eu ficava suada, assustada de 
que a polícia me pegasse ao mesmo tempo me sentia um 
super homem [...] (E., mulher, 19 anos, C. Histórico).

[...] a primeira vez que usei fiquei em pânico, vendo coi-
sas metade objetos e pessoas vindo ao meu encontro. (F., 
homem, 18 anos, C. Histórico).

[...] a primeira vez me fez sair de mim, me deixou leve, 
a pessoa se lembra das coisas ruins do passado [...] (L., 
homem, 18 anos, E. Velho da Federação).

[...] senti efeitos bons, ficava para cima, porém sabendo 
que estava me prejudicando [...] (I., homem, 18 anos, E. 
Velho da Federação).

[...] senti os lábios inchados, secos, tinha alucinações, 
essa droga deixa muito excitado o corpo [...] (W., homem, 
20 anos, E. Velho da Federação).

[...] a lombra era pesada, você ficava fora do tempo, não 
entendi direito, eu gostei [...] (E., homem, 22 anos, E. 
Velho da Federação). 
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[...] não sei explicar a loucura, a gente sai do ar, foi gos-
toso [...] (I., mulher, 26 anos, C. Histórico).

Observamos que alguns dos relatos giram em torno de 
sensações paradoxais, onde prazer, morte, loucura, medo, 
corpo, tempo, dançam circularmente. O prazer e o sofrimento 
aparecem como pares contraditórios, que se expressam numa 
mesma experiência.

O êxtase provocado pelo uso de crack parece estar asso-
ciado à sensação de extremo bem estar, superexcitação, sen-
sação de poder e plenitude. Todas as experiências altamente 
subjetivas, incentivadas pelo imaginário social que reivindica 
imediatez, extremo prazer, risco, vertigem, velocidade para 
nossas vidas.

Segundo Becker (1977), os efeitos subjetivos de uma dro-
ga não se restringem simplesmente às diferentes doses e/o ao 
seu caráter farmacológico. O que o sujeito e seu grupo reco-
nhecem como efeitos é uma mistura de sensações fisiológicas e 
psíquicas, assim como de crenças e representações. As experi-
ências com drogas, de alguma forma, refletem ou estão relacio-
nadas com cenários sociais. Quando uma pessoa experimenta 
uma droga, sua experiência subseqüente, seu modo de usá-la, 
a maneira como interpreta seus efeitos e seu modo de lidar 
com as conseqüências da experiência serão todos influencia-
dos pelas suas idéias e crenças sobre aquela droga. A “cultu-
ra da droga”, desenvolvida em torno do uso de determinada 
substância, pode ser compreendida, assim, como o conjunto de 
entendimentos comuns sobre a droga, suas características e a 
maneira como ela pode ser melhor usada.

Em relação aos motivos que contribuíram para que o su-
jeito seguisse usando crack, os principais relatados foram a 
sua impossibilidade de parar e a percepção que os efeitos dessa 
substância eram melhores que os de outras drogas.
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[...] é ela mesma, não tem controle sobre ela, o organismo 
pede mais, o coração dispara [...] Eu tenho medo de dro-
ga forte, não achava que o crack era tão forte, achava que 
era estimulante, igual a cocaína, que provocava euforia. 
O crack deixa estático, não dá vontade de sair, só de ficar 
naquela [...] (V., homem, 35 anos, CETAD).

[...] é diferente de outras drogas, gosto dela, deixo de fu-
mar só depois que acabei o dinheiro [...] (T., homem, 42 
anos, C. Histórico).

[...] quem cheira pó não pode pegar um papel de cinco re-
ais para cheirar, e o crack, até com dois reais pode fumar 
um tiro e os outros usuários vendem o tiro. Além, o crack 
não incha, não dói e nem broca como a droga injetável 
[...] (I., mulher, 34 anos, C. Histórico).

[...] por revolta, uso drogas para esquecer minhas coisas; 
uso a noite toda e enquanto o dinheiro deixa [...] (S., mu-
lher, 25 anos, C. Histórico).

[...] a lombra, a viagem do crack é boa. Eu sinto calma, 
gosto de ficar tranquilo e sozinho. Quando a onda passa, 
sinto um calor abafado no corpo todo e fico no saci para 
fumar outro. É que a onda dura sete minutos, sinto cóli-
cas intestinais [...] (E., homem, 18 anos, Engenho Velho 
da Federação).

[...] quando o crack é de boa qualidade, sinto a onda por 
cinco minutos e logo em seguida me aplico fumo outro 
para continuar viajando. Sinto disposição para furtar, 
tenho sorte de adquirir logo a grana quando estou lom-
brado do crack. Às vezes, quando estou muito chapadão 
do crack, fico catando tudo que vejo pelo chão, como se 
tivesse perdido algo e, quando vejo alguma pedrinha ou 
grãos de qualquer coisa, pego, fico a machucá-la com 
a ponta da faca, como se fosse uma pedra do crack de 
verdade. Este é o meu saci [...] (F., homem, 18 anos, C. 
Histórico).

Um dos sinais e sintomas a serem considerados no diag-
nóstico de dependência de substâncias psicoativas é a compulsão 
ou perda do controle. Esta necessidade compulsiva de utilizar a 
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droga repetidamente, chamada de "fissura” pelos entrevistados, 
foi descrita como um desejo, quase irracional e incontrolável, de 
voltar a fumar crack e de sentir os efeitos de "prazer" que a droga 
provoca. A fissura se manifesta na forma de um mal-estar, dife-
rente e particular para cada sujeito, segundo a interpretação dos 
efeitos objetivos e subjetivos percebidos e às vezes esperados.

Os entrevistados afirmaram ter sido curto o tempo de-
corrido entre seu primeiro uso de crack e o momento em que 
sentiram que não podiam passar sem a droga. Mais da metade 
o estimou como sendo menos de dez dias e, para 74%, foi in-
ferior a um mês. A intensidade de consumo observada foi alta, 
sendo que 79% relatou usar entre duas e dez "pedras" por dia, 
quando dispunham de dinheiro. Os usuários compulsivos elen-
caram uma série de conseqüências semelhantes, tais como: pa-
ranoia, o comportamento compulsivo de procurar “pedras” no 
chão e, após o uso, um ligeiro estado de depressão.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) descreve qua-
tro tipos de usuários de drogas, o experimental, o ocasional, 
o habitual e o dependente. Entre usuário de crack também se 
encontra uma diversidade.

Chamam a atenção, entre os entrevistados, aqueles que 
fazem uso de forma intensa durante dois ou três dias, às vezes 
enquanto o dinheiro dure. Em seguida retomam as suas ativi-
dades normais, restabelecem seus vínculos profissionais e/ou 
familiares, repetindo este ciclo posteriormente. Para caracteri-
zar usuários que fazem uso compulsivo de crack desse modo, 
tem-se usado o termo “Binger”, expressão inglesa que significa 
“aquele que faz farra de fim de semana” e que, originalmente 
era usada em relação a pessoas que tem problemas com álcool. 
É aplicada a situações hoje muito comuns no Brasil, envolven-
do adolescentes que costumam se embebedar até cair durante 
os finais de semana.

Crack-contextos, padroes e propositos de uso.indd   152 12/07/2013   10:53:53



153
MacRae, Tavares, Nuñez

[...] a dependência é imediata, a primeira vez que usa se 
você tem dinheiro, vai correr atrás, é uma coisa fora de 
série [...] (M., homem, 18 anos, Engenho Velho da Fede-
ração).

[...] eu trato o crack como uma comida, como uma ne-
cessidade, estou sempre pensando nela, o vazio que ela 
deixa [...] (U., homem, 35 anos, CETAD).

[...] eu usava todos os dias, gastava todo o meu dinheiro, 
pegava tudo para vender, fazia qualquer coisa para fu-
mar [...] (E., mulher, 19anos, Centro Histórico).

[...] de dia fumo mais ou menos umas 6 pedras, à noite 
mais de 10, não sei o que tem o crack, só sei fumar [...] 
(W., homem, 21 anos, Centro Histórico).

Porém, dos 38 entrevistados, nove referiu não estar em 
situação de dependência em relação ao uso de crack.

[...] eu consigo fazer uso controladamente porque tenho 
segundo grau completo, quando a gente está fumando 
se perde, eu me alimento muito bem, por isso não tenho 
problemas de saúde, esse é o segredo, eu posso deixar 
[...] (P., homem, 21 anos, Engenho Velho da Federação).

No que diz respeito ao perfil de poliusuário, ou seja, ao uso 
de outras drogas além do crack entre os entrevistados, os da-
dos deste estudo, contrastaram com o registrado na literatura, 
até o ano 1996, (SCHAWARTZ, 1991; INCIARDI, 1995; NAPPO, 
1996) que vê nessa população relações de "fidelidade" ou "ab-
solutismo" em relação ao crack. Sugere-se que o certo caráter 
de “absoluto” ou “fidelidade”, em relação ao crack, poderia ser 
devido à intensa compulsão ao uso que essa substância evoca 
e que acaba obstaculizando o recurso a qualquer outra droga 
(NAPPO, 1996). Porém, os entrevistados no presente estudo se 
caracterizavam pelo longo e variado uso de diversas sustâncias 
psicoativas e 89%, alegavam, no momento da entrevista, fazer 
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uso de outras drogas, além do crack, para melhor lidar com 
os efeitos negativos do crack (euforia, pânico, etc.). A maioria, 
direta ou indiretamente, considerava o uso de maconha, espe-
cificamente, como sendo um calmante útil para provocar fome 
e, como um modo de evitar ou lidar com os efeitos negativos 
do crack (MACRAE, 1994). Podemos considerar essas medidas 
como estratégias de "redução de danos” implementadas pelos 
próprios usuários.

[...] o crack me deixa em pânico, a maconha me deixa 
calmo [...] (O., homem, 30 anos, Centro Histórico).

[...] uso maconha para conseguir dormir e comer e passar 
a dor de cabeça após o uso de crack. Com o crack não 
sinto fome [...] (F., homem, 18 anos, Centro Histórico).

[...] cheiro cocaína quando estou deprimido para me dei-
xar alerta. A cocaína e o álcool tira da minha cabeça a 
pedra, sair desse ritual, rejeito o gosto da maconha [...] 
(U., homem, 35 anos, CETAD).

[...] parei há alguns dias, estou fumando muita maconha, 
fumo cocaína misturada ao cigarro, o efeito é parecido 
ao crack [...] (W., homem, 17 anos, Engenho Velho da 
Federação).

[...] o crack pede líquido, cachaça crua, pura [...] (D., mu-
lher, 30 anos, Centro Histórico).

[...] para passar a agonia do crack, fumo um baseado [...] 
(P., homem, 21 anos, Engenho Velho).

Em relação aos problemas de saúde, apresentados pe-
los entrevistados, um altíssimo percentual dos entrevistados 
(92,1%) referiram ter apresentado problemas de saúde nos últi-
mos seis meses anteriores à aplicação dos questionários. Estes 
problemas de saúde se concentravam, em sua maioria, em tos-
se, catarros, dor no peito, dor de cabeça, febres, emagrecimen-
to, tonturas e debilidade, entre outros:
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[...] tive que deixar de fumar 15 dias, tinha placas pretas 
no pulmão [...] (L.H., homem, 18 anos, Engenho Velho).

[...] eu tinha catarro sanguinolento, usei remédios ca-
seiros, chá e xaropes [...] (I., homem, 22 anos, Engenho 
Velho).

[...] tenho dor no peito e catarro no momento da cinza ou 
1 ou 2 dias após [...] (V., homem, 35 anos, CETAD).

[...] o crack é diferente de todas as drogas; deixa a pessoa 
doida, rapaz, porque a pedra come as coisas por dentro. 
Se a pessoa não se cuidar e ficar direto na pedra, a pes-
soa pega tuberculose, como um cara que conheci. Ele 
fumava todo dia, ele estava com tuberculose, o crack vai 
pelo sangue [...] (L., mulher, 22 anos, Centro Histórico).

Essas informações coincidem com os achados por SMART 
(1991) em estudo realizado em Miami, entre 144 usuários de 
crack. Lá, 64% apresentavam congestão torácica e 40% tosse 
crônica. Este autor chama também a atenção para duas situ-
ações médicas exclusivas, não encontradas entre usuários de 
cocaína: a primeira delas, caracterizada por febre, bronco es-
pasmo e infiltrações pulmonares transitórios com surgimento 
agudo depois do intenso consumo de crack, conhecido como 
"pulmão de crack"; a outra situação está caracterizada por sin-
tomas neurológicos transitórios tais como: tontura e instabili-
dade na marcha, assim como, convulsões e sono entre crian-
ças, provocados pela sua inalação passiva dos gases presentes 
no ar, ao compartilhar ambientes fechados com grandes fu-
madores de crack. Por outro lado, Tashkin (1992), a partir dos 
dados encontrados em pesquisa realizada com 177 usuários 
dependentes de crack, apontam como conseqüências do uso 
inalado intenso de crack: alterações do sistema respiratório, 
manifestada por sintomas respiratórios agudos tais como fe-
bre, dor torácica e tosse com expectoração escura.
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Da pesquisa da autora, 47,3% dos entrevistados que re-
lataram problemas de saúde, nos últimos seis meses, informa-
ram ter recorrido a algum serviço de saúde por causa destes 
problemas. Alguns relataram tomarem, por conta própria, al-
gumas medidas de “redução de danos” em relação à própria 
saúde: 

[...] esse é o segredo, eu me alimento muito bem, por isso 
não tenho problemas de saúde [...] (P., homem, 21 anos, 
Engenho Velho da Federação).

[...] eu uso crack desde o ano 90, eu fazia o "cascão" e 
botava amoníaco, a pedra com bicarbonato é mais fra-
ca. Eu emagreci um pouco, porém estou forte. Os outros 
exageram dela, eu controlo. Tem pessoas, como no caso 
das meninas "da pedreira", que não tem condições físi-
cas, além eles usam fósforos, velas, papel. Isso desgasta 
muito, têm que usar só isqueiro. Se eu não tenho isquei-
ro vou atrás dele [...] (D., homem, 25 anos, traficante, 
Centro Histórico).

[...] C., prostituta que vive na Ladeira da Misericórdia me 
contava que tinha emagrecido 10 quilos, que "a pedra 
tira a fome”, e que ultimamente 'se obrigava a comprar 
leite em pó para se alimentar' (relato extraído do caderno 
de campo de uma redutora de danos 18/04/97).

Quanto ao comportamento sexual, a população pesqui-
sada pela autora encontrava-se muito exposta a infecções por 
DST/AIDS, já que apenas 16% alegou ter usado preservativo 
em todas suas relações sexuais nos últimos seis meses antes 
da entrevista, revelando assim que a maior parte adotava com-
portamentos sexuais de risco. 

A grande maioria informou que mantinha uma vida se-
xual ativa porém, mais da metade dos entrevistados relataram 
que, após começar a usar o crack, a sua vontade de fazer sexo 
havia diminuído.
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[...] esqueci as mulheres, o crack era minha namorada 
mesmo [...] (W., homem, 17 anos, Engenho Velho da Fe-
deração).

[...] minha namorada virou crack, não tenho vontade de 
me envolver com mulheres [...] (E., homem, 22 anos, En-
genho Velho da Federação).

Inciardi (1995) realizou uma pesquisa em Miami, com 17 
homens e 25 mulheres, usuários regulares de crack, onde a 
maioria relatava já haver trocado sexo por crack ou por dinhei-
ro para comprar crack. O pesquisador constatou que um terço 
dos homens e 89% das mulheres tinham tido 100 ou mais par-
ceiros sexuais durante os últimos 30 dias, sendo que, na maio-
ria das vezes, não haviam usado preservativos. Das 37 pessoas 
testadas para HIV, 31% dos homens e 22% das mulheres se 
mostraram soropositivos para o HIV.

Na pesquisa da presente autora, dez pessoas, 29% do to-
tal dos entrevistados, afirmaram já ter trocado sexo por crack 
ou dinheiro, sete eram mulheres. Metade do total das mulheres 
entrevistadas relatou já ter tido relações sexuais com outros 
usuários de crack.

[...] a vontade diminui, mas transo por dinheiro para 
comprar crack, não por gosto. Tenho relações sexuais 
com fregueses e outros usuários de crack [...] (I., mulher, 
34 anos, Centro Histórico).

[...] o crack corta. Mas eu vou pra rua todos os dias; faço 
sexo com o que rola, mulheres, homens. Tenho trocado 
dinheiro por sexo para comprar crack, comida, para tudo 
[...] (S., mulher, 26 anos, Centro Histórico).

As mulheres compõem o grupo mais preocupante, já que 
sete das doze entrevistadas (58,3%) disseram que "nunca" ha-
viam usado preservativos nas suas relações sexuais, durante 
os seis meses anteriores, apesar de 50% delas exerceu a pros-
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tituição. Dados como esses apontavam para a urgência de se 
implementar medidas de prevenção de DSTs/AIDS entre usu-
ários de crack expostos a riscos por condutas sexuais não pro-
tegidas. As mulheres se mostravam especialmente vulneráveis, 
já que, talvez por uma questão de gênero, não adotavam estra-
tégias eficazes de prevenção em relação aos riscos de transmis-
são sexual de DSTs/AIDS.

Uma das hipóteses, então sugeridas pela equipe do PRD 
CETAD/UFBA, era a possível migração do consumo de drogas 
injetáveis para o uso de crack, conforme sugeriam algumas das 
evidências, levantadas durante o seu trabalho de campo. Como 
a pesquisa não fora projetada para se realizar especificamente 
entre aqueles que usavam ou haviam usado drogas injetáveis, 
não se poderia confirmar ou negar a hipótese. Porém, quinze 
dos entrevistados tinham histórias de uso de drogas injetáveis, 
embora oito deles alegassem não mais as utilizar. Dessas pes-
soas, cinco afirmaram que o primeiro motivo que os havia leva-
do a parar de usar drogas injetáveis fora a sua adoção do uso 
de crack. Três dos entrevistados afirmaram ter tido problemas 
com drogas injetáveis e ter medo da aids. Vale lembrar também 
que 60% dos que diziam haver usado drogas injetáveis no ano 
anterior eram HIV positivos, e 30% não havia realizado ainda o 
teste anti HIV.

[...] usava cocaína injetável, deixei por causa da aids. Não 
tem nada a ver com o crack [...] (T., homem, 42 anos, 
Centro Histórico).

[...] eu usava droga injetável. Deixei porque estava me 
fazendo mal; não me sentia muito bem [...] (I., homem, 26 
anos, Centro Histórico).

[...] a droga injetável caiu de moda, a onda agora é o cra-
ck [...] (S., mulher, 26 anos, Centro Histórico).
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[...] o crack não incha, não dói e nem broca como a droga 
injetável [...] (I., mulher, 34 anos, Centro Histórico).

Alguns destes entrevistados relacionaram o uso de cra-
ck com a aids. Notava-se aqui o estabelecimento de um jogo 
perverso, entre morte-dor e morte-prazer, com a desesperada 
ilusão talvez, de tentar esconder e escolher uma morte mais 
digna.

[...] agora é crack. Até morrer, eu tenho a peste. Eu pre-
firo que me chamem de crackeiro a que me chamem de 
aidético [...] (R., homem, 31 anos, Centro Histórico). 

[...] eu não quero morrer da doença; eu vou morrer via-
jando [...] (F., homem, 18 anos, Centro Histórico).

Finalizando a apresentação dos principais dados obtidos 
neste estudo, consideramos de fundamental importância, para 
poder compreender este “fenômeno” sobre o crack, analisar-
mos alguns dados obtidos em relação às representações socias 
construídas pelos entrevistados. Entendemos por representa-
ções sociais aquelas construções sociais de significação que es-
tão incluídos num sistema social de representação. Estas signi-
ficações sociais têm um caráter duplo do coletivo e o individual 
(MOSCOVICI, 2003).

Nesse sentido, constatamos que os entrevistados apre-
sentaram mais de vinte nomes diferentes com os quais o crack 
tem sido batizado na Bahia, tais como: pedra, pedra da morte, 
pedra do diabo, pedra maldita, Ronaldinho, Romário, queijo, 
carqueijo, queijado, queijinho, a bruxa, globeleza, criptonita, 
pedra preciosa, cascão, fundo do quintal, saci, bolinha, jóquei, 
jade, etc.

Alguns sugeriram que uma das razões para a existên-
cia de tais nomes deve-se ao fato de ser necessário dissimular 
perante a polícia. Porém, estes nomes não são escolhidos ao 
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acaso e expressam características do produto e das diversas 
significações sociais.

[...] estava escrito na Bíblia que uma droga acabaria com 
os jovens, é a pedra do diabo, porque provoca o que o 
diabo gosta: confusão, briga, enrolações, roubos [...] (C., 
mulher, 26 anos, Centro Histórico).

[...] é chamada a droga da morte porque está no final da 
vida, outorga poder, vencer a corrida [...] (L.S., homem, 
30 anos, CETAD).

[...] esse crack veio para matar um bocado, para destruir 
a vida de um bocado. É a única droga que eu vi que não 
dava para ter vindo ao mundo, é a pedra maldita. Estou 
vendo um bocado de gente destruída [...] (L., mulher, 26 
anos, Centro Histórico).

[...] o crack é uma droga pobre de espírito, suja, fedoren-
ta. A pessoa rouba ou gasta todo seu dinheiro [...] (E., 
homem, 19 anos, Engenho Velho da Federação).

[...] tem vários nomes ...globeleza, criptonita... A lombra 
é um carnaval, você fica esperto ligado a todos os movi-
mentos. Eu fico beleza, depois só alegria. Tenho certeza 
que tanto cocaína como crack vou ter que largar, a idade 
vai chegando e tenho que assegurar [...] (P., homem, 21 
anos, Engenho Velho).

Vale lembrar que “crack”, segundo o dicionário Aurélio, 
significa “esperto, de primeira classe”. A escolha de nome para 
a droga como: Ronaldinho e Romário (ambos craques do fute-
bol) brincam com o duplo sentido da palavra.

Essas representações sociais apontam para percepções 
além dos efeitos provocados pela substância; o que se espera 
de uma droga depende do imaginário social e do caráter da 
organização dentro da qual as drogas são usadas. Cabe aqui 
mencionar também o conceito de “set” (ZINBERG, 1984), re-
ferente ao estado psíquico do indivíduo no momento do uso, 
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incluindo as suas expectativas quanto ao efeito, ou seja, aquilo 
que o usuário “já espera” em relação às sensações decorrentes 
do uso do crack. Expectativas que, neste caso, poderiam ser 
pensadas como profecias que se autocumprem.

[...] sinto disposição, coragem, saio para furtar mais, fico 
agitado, não sinto fome nem sede [...] (L., homem, 16 
anos, Centro Histórico).

[...] quando fumo, fico com o pensamento evoluído, penso 
em grana, em ter um barco de pesca, uma boa casa, em 
ter uma galeria de arte para expor os meus trabalhos, es-
crever, ler. Nesse momento, não gosto de conversar nem 
de ouvir ruídos [...] (relato extraído do caderno de campo 
de uma agente de saúde).

Os efeitos esperados, numa população marginalizada e 
estigmatizada como é a dos moradores do Centro Histórico, 
muitas vezes, estão relacionados à sensação de poder e à falsa 
coragem, frente ao medo da polícia, realização de roubos, ou 
em relação a episódios de violência e brigas.

Os gregos criaram o termo “estigma” para referir-se a sig-
nos corporais (cortes ou queimaduras no corpo), tomados como 
advertência de que seus portadores seriam escravos, crimino-
sos, traidores, corruptos ou ritualmente desonrados a serem 
evitados por pessoas de bem, especialmente em lugares públi-
cos. (GOFFMAN, 1986) Nesse sentido, o termo parecia definir 
com certa exatidão à então chamada, “Pedreira”, hoje, “Cracko-
landia”, situada no Centro Histórico de Salvador. Lá perambu-
lavam meninos/as, jovens, com evidentes inscrições nos seus 
corpos magros, sujos, com feridas devidas ao uso compulsivo 
de crack, e diariamente expostos à violência. Eles faziam uso 
de crack no meio da rua, sem nenhum tipo de cuidado ou si-
gilo, lá passando os seus dias e noites; adotando a “Pedreira” 
como seu lugar de moradia.
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[...] a pedreira é uma pintura saída de alguma história de 
horror, onde meninos e adolescentes fazem uso descon-
trolado de crack. Hoje me comentavam que, ontem, tinha 
um menino de seis anos! Com seus copos nas mãos, es-
tão à procura de qualquer pedra que apareça, tentando 
compartilhar ou lutando para ficar com ela. São meninos 
e adolescentes com faces envelhecidas, delgadas, total-
mente sujos e abandonados. Seus olhares estão ausen-
tes, se dirigem só àquilo que se chame crack, pedra, quei-
jo, carqueijo e tantos outros nomes novos que o crack 
tem. Parece não importar-lhes se a polícia os reprime, é 
como se estivessem aí para “serem vistos”, para “se mos-
trarem” (relato extraído do caderno de campo de um re-
dutor de danos, 1997).

“Crackolandias”, como essa, impressionam, aparentando 
serem palcos de uma espécie de suicídio coletivo, assistido e 
público, dos setores mais marginalizados da sociedade.

MUDANÇAS NAS ESTRATÉGIAS DO PRD

A partir dos conhecimentos adquiridos em campo, em 
1997, o PRD CETAD/UFBA elaborou estratégias a serem de-
senvolvidas entre grupos específicos de usuários de drogas.

Foi iniciada com uma nova estratégia denominada de Ci-
nema na Rua, atividade que se realizava, a princípio, no Centro 
Histórico. Procurou-se oferecer, a esta população específica, pro-
dutos socioculturais alternativos, através da projeção de filmes 
de curta duração, seguida de um debate, buscando chamar a 
atenção dos usuários por breves períodos de tempo, assim como 
intervir na rua, lugar onde a prática de 'fumar pedra' acontecia.

Nos debates divulgavam-se informações sobre os riscos 
do abuso de crack. Discutia-se, por exemplo, a possibilidade de 
transmissão de tuberculose, aids e hepatites através do com-
partilhamento de equipamento para o consumo da droga (latas, 
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cachimbos ou copos plásticos), lesões respiratórias e danos à 
saúde em geral devidos ao uso intensivo de crack, etc. Com a 
intenção de prevenir condutas sexuais de risco, foi iniciado um 
trabalho na rua com o uso de álbum seriado sobre DST, bone-
cos e demonstrações do uso correto da camisinha masculina e 
feminina.

Para lidar com os sérios problemas pneumológicos apre-
sentados pelos usuários de crack, estabeleceu-se uma relação 
com um ambulatório de pneumologia para onde os sujeitos 
contatados nos diferentes bairros pelos redutores de danos pu-
dessem ser encaminhados para tratamento.

Realizaram-se também oficinas sobre sexo seguro para 
mulheres usuárias. Pois, com a chegada do crack, o consumo 
de drogas ilícitas por parte das mulheres havia aumentado e 
estas haviam passado a ser um grupo de alto risco para a con-
taminação do HIV pela via sexual, já que muitas trocavam sexo 
por crack ou dinheiro. A pesquisa de 1997 já havia detectado 
que metade das mulheres entrevistadas exercia a prostituição 
e que, nesse grupo, a metade nunca usava preservativos nas 
suas relações sexuais. Nas oficinas discutia-se a situação da 
mulher usuária de crack e o preservativo feminino era tratado 
como protagonista.

O novo perfil do usuário de crack, o “binger”, intensivo, 
demandava um serviço psicoterapêutico de referência, já que 
era diferente do usuário de drogas injetáveis. Solicitava enca-
minhamentos para “parar” de usar. Foram implementadas, na 
clínica psicoterapêutica do CETAD, dez oficinas de arte e pre-
venção (rap, grafiti, yoga, artes plásticas, música, canto, tea-
tro, vídeo, cavaquinho e redução de danos e aids) que visavam 
possibilitar um tratamento intensivo psicoterapêutico e abriam 
a possibilidade dos os pacientes participarem de atividades no 
CETAD durante toda a semana.
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Depois de um ano de experiência com estas oficinas na 
instituição, decidiu-se incorporar mais duas, a oficina de yoga e 
a oficina de música na comunidade. Seu foco eram os usuários 
de crack e, através delas buscava-se estabelecer uma ponte en-
tre a instituição e a comunidade. Os resultados apresentados 
foram excelentes, a exemplo da criação de um vídeo musical, 
realizado pelos usuários.

Atentando para os resultados da pesquisa que mostra-
vam os usuários de crack usando maconha para diminuir os 
efeitos negativos do crack, como falta de apetite, agitação, an-
siedade etc., começou-se, durante o trabalho de campo, a dis-
cutir e a promover, junto aos usuários, essas estratégias de 
substituição do crack por maconha, que eles mesmos haviam 
criado.

Frente à constatação do alto índice de compartilhamen-
to de equipamentos usados para fumar a pedra de crack, os 
quais eram frequentemente retirados do lixo (latas ou copos) 
ou fabricados pelos próprios usuários, usando as seringas para 
construir cachimbos, realizaram-se oficinas de construção de 
cachimbos. Estas visavam aumentar o conhecimento a respei-
to dos hábitos, rituais e riscos de uso. Constatou-se também 
que esta forma de fumar um derivado da cocaína abria novas 
portas para a disseminação do HIV, já que o uso constante de 
cachimbos provocava feridas nos lábios dos usuários, facilitan-
do a transmissão de vírus no decorrer do compartilhamento 
dos equipamentos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como dizia Mafalda “[...] esta vida moderna só nos deixa 
brincar de bomba nuclear [...]”.
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Para entender porque o crack tem tanto êxito na contem-
poraneidade podemos começar por lembrar que esta se caracte-
riza pelo discurso do consumismo e o imperativo social de esco-
lha que impulsiona o mercado capitalista, que ordena: deverás! 
Deverás consumir internet, conforto, trabalho, drogas, etc., com 
rapidez e vertigem (SILITTI, 2000). Frente á sensação de vazio, 
oferece-se um objeto que parece acalmar a necessidade de um 
eterno presente. A dor e a falta se apresentam como insuportá-
veis. “[...] eu tenho que usar mais e tem que ser agora [...]”.

Há sofrimento frente á espera; cada vez é mais breve a 
distância entre querer um objeto e sua obtenção; o objeto fica 
obsoleto. Nesta lógica da satisfação imediata, caracterizada 
pela supremacia progressiva da mercadoria, o sujeito sucumbe 
à tirania dos objetos, tornando-se equivalente ao objeto que 
produz. Nessa lógica se encaixam frases como “o crack me fez 
vender o liquidificador da minha mãe”, “a cocaína me fez chei-
rar o meu carro”, onde a responsabilidade do ato é colocada 
na droga e não no sujeito. Ocorre um esmagamento do desejo 
singular, um incremento das incertezas, do risco, das escolhas 
múltiplas.

Segundo o Dicionário da Língua Portuguesa (1988), o ver-
bo “consumir” significa em algumas das suas acepções: gastar 
ou corroer até a destruição, devorar, destruir, extinguir, en-
fraquecer, abater, desgastar, afligir, mortificar, fazer esquecer, 
apagar, gastar, aniquilar, anular.

Nesse sentido, o crack, enquanto objeto de consumo, 
parece ter as características necessárias e próprias ao mundo 
contemporâneo. O seu efeito é intenso, imediato, breve e extre-
mamente veloz. Causa vertigem. O vínculo que se estabelece 
com ele é marcado pela exclusividade e intensidade. Vivemos 
numa sociedade que nos seduz a uma cultura do risco: te-
mos esportes radicais, drogas radicais, modos de uso radicais. 
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Como dizia Mafalda:4 “Nesta vida moderna só podemos brincar 
de bomba nuclear”. Assim, os excessos no consumo de drogas 
por parte dos usuários nos levam também a questionar se eles 
não seriam o reflexo dos excessos generalizados na atualidade. 
Questionar o imperativo que nos exige estarmos sempre “ma-
ravilhosamente bem”, potentes, valentes e outros tantos adje-
tivos.

A relação do sujeito com o mercado leva ao isolamento e 
não à relação com o outro. O sujeito moderno é um consumidor 
e o seu destino são produtos a consumir. Poderíamos falar na 
modernidade da presença de um vazio cheio, que traz como 
conseqüência o isolamento, o ócio, o excesso, a ruptura dos 
laços sociais. Nesse contexto, o uso de crack se mostra cada 
vez mais solitário e compulsivo, empurrando a um empobreci-
mento das relações sociais.

A característica do crack de provocar euforia de forma 
vertiginosa, rápida, pedindo mais e mais para que nada falte, 
parece ser consoante com as necessidades contemporâneas. 
Para alguns, a paixão pela internet, para outros a paixão pelo 
crack. O crack é também chamado “pedra do diabo”. Diabo vem 
do termo grego “diaboles”, que significa aquele que divide, que 
separa. Diabo como ausência de símbolo, que não têm repre-
sentação, já que qualquer coisa pode representá-lo.

O que incomoda hoje, talvez, seja essa visibilidade que 
o uso e o usuário de crack trouxeram. No caso dos usuários 
de cocaína injetável, houve grande dificuldade em encontrá-
-los. Eram necessários contatos e mais contatos no trabalho 
de campo até chegarmos à rede de usuários. Já os usuários 
de cocaína fumada (crack) estão ai, no meio da rua, fuman-
do, perdidos, enlouquecidos, à vista de tudo e de todos. Esta é 
uma questão interessante. Trata-se da mesma droga, cocaína, 

4 Personagem do cartunista argentino Quino.
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porém, administrada no corpo de outro modo, fumada, da ma-
neira como se fuma um Marllboro. Por que estes usuários não 
se escondem já que se trata da mesma droga ilegal? Os meni-
nos de rua “cheirados” de cola, que antes pediam: – “Tia, me 
dê uma moeda.” agora, “fumados” de crack, ordenam: – “Me dê 
seu dinheiro!”. Considera-se que na contemporaneidade ocorre 
uma privatização do domínio público e uma publicização do 
espaço privado. Hoje, o crack, uma droga ilegal fumada na rua, 
está ao alcance e à vista de todos.

As chamadas patologias do ato, como urgência do não 
penso, que atualizam as formas de atuar em detrimento do 
dizer, provocando fuga do sentido em direção ao agir, têm re-
lação direta com a violência vivida nos dias de hoje. E o crack 
vem mais uma vez tampar e explicar falsamente a origem desta 
violência ao ser colocado como causa de desordem social e vio-
lência. “jovem morta ao furtar era viciada em crack”. (Folha de 
São Paulo, 1995).

Porém, muitos de nossos pacientes nos dizem: – “douto-
ra, eu precisava roubar, então fumei crack para ter coragem 
[...]”. O que é que as drogas, melhor dito os efeitos delas, con-
seguem esconder por detrás da mascara?

E a besta acordou! Todo este cenário foi registrado há 
quinze anos. Na verdade sempre esteve aí, tentava se fazer ver, 
porém ninguém olhava para ele. Até que, no ano de 2010, de-
cidiram vê-la e culpabilizá-la por todos os males. O crack foi 
tema repetido em jornais nacionais, tema de campanhas polí-
ticas, preocupação devastadora de projetos nacionais, estadu-
ais, municipais, parece que antes nada aconteceu.

O que mudou nestes longos quinze anos? Não cabe dú-
vida que hoje, o uso de crack, tem se popularizado e estendido 
entre diferentes grupos sociais, porém os grupos sociais mais 
excluídos e marginalizados, como os moradores de rua, são 
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os mais prejudicados tanto pelo uso abusivo de crack quanto 
pela miséria e pelo abandono social. Também é inegável que há 
hoje, uma demonização do crack, demonização dirigida e alar-
mista. Em 1996 estávamos muito preocupados com a epidemia 
da aids, sobre tudo entre usuários de drogas injetáveis (UDIs), 
cenário modificado nos dias de hoje, já que são poucos os UDIs 
que encontramos no nosso trabalho cotidiano. Esta preocupa-
ção desencadeou serias e comprometidas experiências de di-
versos Programas de Redução de Danos (PRD), espalhados por 
todo Brasil. O paradigma em relação ao fenômeno do uso de 
drogas foi repensado, avaliado e inúmeros trabalhos foram pu-
blicados, relatando as exitosas experiências destes programas. 
É preciso recuperar a história, contá-la de novo, repeti-la en-
quanto for necessário, até ela ser ouvida. O que muda é a droga 
que o mercado impõe, ou seja, as drogas do momento, como já 
foram ao longo da história, a cola, o lança perfume, o Rivotril, 
entre tantas outras.

Não devemos desconsiderar os efeitos químicos do crack 
como substância estimulante, que leva a uma forte compulsão 
para o uso, provocando diversos danos à saúde do usuário. 
Porém, o crack, seu efeito e seu uso, fenômeno complexo e he-
terogêneo, não podem figurar como aquilo que seja capaz de 
impor uma identidade única aos usuários.

O crack mostra e esconde uma ferida social. Cabe a nós 
perguntar, o que haverá atrás desta grande cortina de fumaça?
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